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Abstract
Salaman and Absal is a symbolic and allegorical story which though has root in
Greek civilization but has been formed in Iranian culture. The existence of
several narratives of this story in our literary history show its importance among
thoughtful group of Iranian society. The potential of this symbolic story to
create the profound concepts has been influenced by the creativity of several
poets and writers. They have recreated it through consecutive centuries in order
to comply the expectations of readers. Sheikh Al-Rayis Abu Ali Sina is the first
person which has coded Salaman and Absal. Then, Fakhr Razi, Khaje Nasir
toosi, Jami and Navidi have tried to decode the esoteric concepts of this
narrative. With several years of effort, Khaujeh-nasir made two apparently
different narratives from Salaman and Absal and aimed at finding the purpose
of Abu Ali Sina in Namat nine of “Al-Isharat, Al-Tanbihat" book with the
narration attributed to his master by Abu Abid Gorgani, the student of Ibn Sina.
Since the study of the interpretations of a work in modern literary critique has
also gained a certain place, and Gérard Genette, French contemporary
researcher, has allocated part of his transtextuality as metatextuality. In this
research, we tried to answer the question that can we achieve a new type of
metatextuality with studying the commentaries and paraphrases of Salaman and
Absal? The result of this study is the retrieval of two types of continuous and
discontinuous metatextualities. This research also shows that the dominant
descriptions of Salaman and Absal have been made by the influence of the
philosophical thoughts of Ibn Sina.
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Genette, Discontinuous Metatextuality, Continuous Metatextuality.
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چکیده 
سالمان و ابسال ،داستانی رمزی و تمثیلی است که در تمدن یونانی ریشه دارد؛ اما در فضای فرهنگ

ایرانگی پگرورد

شد است .وجود روایات متعدد از این داستان در پیشینۀ ادبی ایران ،بیانگر اهمیگت آن در میگان اندیشگمندان ایرانگی
است .قابلیتهای بالقوۀ این اثر رمزی در ایجاد مضامین عمیق ،دستمایۀ شاعران و نویسندگان بسگیاری قگرار گرفتگه
است؛ پدیدآورندگانی که برای برآوردن انتظارات مخاطبان ،در سد های پیوسته این اثر را بازآفرینی کردنگد .ابگنسگینا
نخستین کسی است که از قابلیت های رمزی سالمان و ابسال بهر برد .سپس برخی متفکران نام آور ایرانی مانند فخگر
رازی ،خواجه نصیر طوسی ،جامی و نویدی ،مفاهیم باطنی این روایت را کشف کردند .خواجه نصیر با تالش چندین
ساله به دو روایت از سالمان و ابسال دست یافت که در ظاهر متفاوت به نظر مگیرسگید .او بگر آن بگود کگه مقصگود
ابنسینا از سالمان و ابسال در نمط نهم اشارات با روایتی همخوانی بیشتری دارد که ابوعبید گرگانی ،شاگرد ابنسگینا،
به استاد خود نسبت داد است .برخی صاحب نظران معاصر مانند هانری کربن نیز نظر خواجه نصیر طوسگی را تأییگد
کرد اند .بررسی تأویلهای یک اثر در نقد ادبی نوین جایگا ویژ ای به دست آورد و ژرار ژنگت پژوهشگگر معاصگر
فرانسه بخشی از ترامتنیت خود را با عنوان فرامتنیت به آن اختصاص داد است .به همین سبب در این پژوهش تالش
شد تا به این پرسش پاسخ داد شود که آیا با بررسی شرحها و تأویلهای سالمان و ابسال ،بگه گونگههگای تگاز ای از
فرامتن میتوان دست یافت؟ دستاوردهای برخاسته از این پژوهش بگه بازیگابی دو گونگۀ فرامتنگی گسسگته و پیوسگته
انجامید .همچنین این پژوهش بیانگر آن است که بیشتر شگرح و تأویگل هگای سگالمان و ابسگال بگا تگأثیر پگییرفتن از
اندیشههای فلسفی ابنسینا پدید آمد است.
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1ـمقدمه 
بررسی ارتباط یک مگتن بگا مگتنهگای دیگگر در تحقیقگات گسگتردۀ پژوهشگگرانی ریشگه دارد کگه
میکوشیدند نظام حاکم بگر ایگن زنجیگرۀ ارتبگاطی را کشگف و تحلیگل کننگد .ایگن پگژوهشهگا بگه
شکل گیری نظریۀ بینامتنیت انجامید .ساختارگرایان ،نقگد بینگامتنی را در تعیگین جایگگا و توصگیف
اهمیت یک متن راهگشا دانستهاند و معتقدند ارزش یک متن میتواند با توصیف واحدهای سگازندۀ
آن و رابطهاش با متنهای دیگر کامالً توضیح داد شود.
نظریهپردازانی مانند ژولیا کریستوا ،روالن بارت ،مایکل ریفاتر و ژرار ژنت ،روابط میان متگون را
با رویکردهای متفاوتی بررسی و تحلیل کرد اند« .ژولیا کریستوا در اواخر دهۀ شصگت ،در بررسگی
آرا و افکار میخاییل باختین گ خصوصاً در بحث پیرامون اصل مکالمهگری وی گ اصطالح بینامتنیگت
را وارد عرصۀ نقد و نظریۀ ادبی فرانسه کرد» (مکاریک.)12 :0931 ،
پس از کریستوا ،ژنت مطالعات او را گسترش داد و آن را در قالب نظریهای منسجم و نظامیافتگه
ارائه کرد .ژنت مجموع روابط متون با یکدیگر را «ترامتنیت» ( )Transtextualiteنامید و پنج دسگته
از مناسبات را زیرمجموعۀ ترامتنیت برشگمرد کگه عبگارت اسگت از :بینامتنیگت (،)Intertextualite

پیرامتنیت ( ،)Paratextualiteفرامتنیت ( ،)Metatextualiteسرمتنیت ( ،)Arcitextualiteبیش متنیت
( .)Hypertextualiteاز میان انواع یادشد  ،فرامتنیت به روابطی میپردازد که برپایۀ تفسگیر و تأویگل
متون از یکدیگر بنا شد است« .رابطۀ فرامتنی میتواند در تشریح ،انکار یا تأیید یک متن عمل کند»
(نامور مطلق.)00 :0933 ،
ژنت اثر مستقلی را به فرامتنیت اختصاص نداد است .به همین سبب توضیح و تبیین این گونگۀ
ترامتنی با دشواریهایی همرا است و تأمل بیشتری میطلبد .فرامتن یک اثر ،بر وجود آن اثر متکگی
است؛ یعنی ابتدا متنی پدید میآید ،سپس امکان شکل گیری فرامتنها به وجود مگیآیگد .ریشگۀ هگر
فرامتن ،نقادانه و تفسیری در متنی است که آن تفسیر یا نقد ،دربارۀ آن ارائه میشود« .ژنگت بهتگرین
شکل مناسبات فرامتنی را «تفسگیر نقادانگه» نامیگد» (احمگدی .)921 :0939 ،فگرامتن هگای تفسگیری،
تبیینکنندۀ یک متن و نقدها ارزیابیکنندۀ آناند .سرشت متنها و فگرامتنهگا متفگاوت اسگت؛ زیگرا
متنها به دنیای خلق و آفرینش و فرامتنها به ساحت نقد تعلق دارد .کوتا آنکه هیچ فرامتنی بگدون
وجود یک متن شکل نمیگیرد؛ درحالیکه متنهایی وجود دارد که فرامتنی به آنها تعلق ندارد.
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وجه تمثیلی داستان سالمان و ابسال و ماهیت تأویگلپگییر آن در گگیر دوران ،بگه شگکلگیگری
روایت های متعددی از این متن انجامید است .بررسی این روایت هگا و کشگف روابگط میگان آنهگا،
راهگشای نگارندگان این پژوهش شد تگا انگواع روابگط فرامتنگیای را کشگف کننگد کگه در درون و
پیرامون این روایتها شکل گرفته است.
1ـ1پیشینۀپژوهش 
تاکنون روایت های منثور و منظوم سالمان و ابسال با توجه به نظریۀ ژنت بررسی نشد است؛ امگا
در آثار زیر به بخشهایی از موضوع این پژوهش اشار هایی شد است:
در مقالۀ «ابسال رمزی ناگشود در نمگط نهگم اشگارات» (روضگاتیان )0931 :ابسگال ،باتوجگهبگه
مباحث مطرح در نمط نهم اشارات ،رمز عشق دانسته شد است.
در مقالۀ «مقایسه تحلیلی سالمان و ابسال جگامی و شگا و کنیزﮎ مثنوی مولوی» (روضگاتیان و
میرباقریفرد )0933 :به تأثیرپییری جگامی از داسگتان شگا و کنیگزﮎ مثنگوی در سگرودن سالمان و
ابسال پرداخته شد است؛ تأثیراتی که به سبب شباهت های صوری و ساختاری و نیز برای گشگودن
رمزهای عرفانی داستان ،درخور بررسی است.
در مقالۀ «رمزگشایی قصه سالمان و ابسال حنگین بگن اسگحق براسگا

کهگنالگوهگای یونگ »

(روضاتیان )0933 :روایگت حنگین بگن اسگحاق از سگالمان و ابسگال برپایگۀ کهگنالگوهگای یونگ
رمزگشایی شد است.
2ـسالمانوابسال
حنین بن اسحاق ،حکیم و مترجم معروف قرن سوم ،نخستینبار این داستان را از یونگانی بگه عربگی
ترجمه کرد .اکنون اصل روایت یونانی در دست نیسگت .پگس از او ابگوعلیسگینا ( 603-913ق) در
نمط نهم اشارات بهشکلی از این داستان نام برد که گویا مصداق قصهای مکاشفهای و عرفانی است.
امام فخر رازی ( 313-116ق) اشارۀ ابن سینا به سالمان و ابسال را لغز (چیسگتان) نامیگد و خواجگه
نصیرالدین طوسی ( 319-113ق) در رد سخن فخر رازی ،سه صورت مختلف داستان را بیان کرد.
یکی از روایتهای مطرحشد از خواجه نصیر منطبق بر روایگت حنگین بگن اسگحاق و دیگگری
حکایتی منسوب به ابوعلیسیناست .خواجه نصیر ،داستانی کوتا و مثل گونه نیز از ابن االنباری نقگل
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کرد است .ابنطفیل اندلسی ( 130-113ق) ،قصۀ سالمان و ابسال ابنسگینا را بگا داسگتان حگی بگن
یقظان او درآمیخته و با تصرفات بسیار ،اثر فلسگفی و کالمگی ویگژ ای خلگق کگرد اسگت .روایگت
دیگری نیز از جمال الدین ابوالحسن بحرانی ،عالم شیعی نیمۀ نخست قرن هفتم ،نقل شد کگه ذیگل
شرح اشارات خواجه نصیر به چاپ رسید است .شرفالدین عبداهلل کاتب شیرازی (وفات  191ق)
معروف به وصافالحضر  ،در جلد دوم تاریخ خود ،اشار ای به سالمان و ابسگالی دارد کگه در نامگۀ

خواجه عمیدالدین اسعد فارسی به امام فخر رازی آمد است .جگامی ( 333-301ق) نیگز در هفگت
اورن

خود سالمان و ابسال را برپایۀ روایت حنین بن اسگحاق در قالگب مثنگوی بگه نظگم درآورد

است .عبدیبی

شیرازی (متوفی  333ق) متخلص به نویدی بگه پیگروی از هفگت اورنگ

جگامی،

منظومه ای با عنوان هفت اختگر سگرود اسگت کگه یکگی از آنهگا روایگت سگالمان و ابسگال اسگت.

قطب الدین اشکوری از شاگردان میرداماد ،در قرن یازدهم ،داستان سالمان و ابسالِ نامبرد در شگرح
اشارات خواجه نصیر را به فارسی ترجمه کرد است .در قرن یازدهم نیز روایتی از محمود بن میرزا
علی رنانی از عربی به فارسی ترجمه شد که برپایۀ روایت حنین بگن اسگحاق اسگت .امگینالشگریعه
سبزواری از روشنفکران عصر مشروطه نیز این داستان را به صورت منظگوم بگازآفرینی کگرد اسگت
(ر .ﮎ :امین.)0939 ،
در میان روایت های یاد شد  ،سه روایت اصلی وجود دارد که سایر روایتها پایۀ آن شکل گرفته
است:
سالمان شاهزاد و ابسال دایه

ترجمهشدۀ حنین از یونانی به عربی

دو برادر با نامهای سالمان و ابسال

روایت منسوب به ابنسینا

دو دوست با نامهای سالمان و ابسال

روایت ابن طفیل که داسگتان حگی بگن یقظگان
ابن سینا را با زندگی دو شخصگیت سگالمان و
ابسال آمیخته است.

در این پژوهش روایت های حنین و سینایی پایۀ بررسگی قگرار مگی گیگرد و بگه روایگت ترکیبگی
ابن طفیل توجهی نمی شود؛ زیرا تنها وجه اشتراکش با دو داستان دیگر ،اسم هگای سگالمان و ابسگال
است .
در روایت منسوب به ابنسینا سالمان و ابسال دو برادر بودند .ابسال برادر کوچگکتگرِ سگالمان،
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زیبا ،عاقل و شجاع بود .همسر سالمان دلباختۀ او شد و در فرصتی عشق خود را به او آشکار کگرد؛
اما ابسال او را نپییرفت و سرانجام با دسیسۀ آن زن کشته شد .سالمان به سبب مرگ برادر ،سلطنت
را به دیگران سپرد و به عزلت پنا برد .با الهامات غیبی اسرار مرگ ابسال بر سالمان آشگکار شگد و
به انتقام مرگ برادر ،همسرش را به قتل رساند (ر .ﮎ :دهشیری.)063 :0932 ،
روایت یونانی ،به ماجرای عشق سالمان ،پسر پادشا یونگان بگه نگام هرمگانو  ،و دایگه اش ابسگال
پرداختگه اسگگت .آشکارشگدن ایگگن عشگق ،سگگرزنش اطرافیگان را برانگیخگگت .سگالمان برای رهگگایی از
مالمتها ،به همرا ابسال به جزیر ای گریخت .پادشا به کمک ابزاری که در اختیار داشت از حال آن
دو باخبر شد و مدتی آنها را به حال خود رها کرد؛ اما چون سالمان از کار خود پشگیمان نشگد؛ پادشا
به نیروی طلسمات بر قدرت برخورداری سالمان از ابسال تأثیر گیاشت .سالمان برای رهگایی از ایگن
رنج ،عیرخواهانه نزد پدر رفت و شا از او خواست ابسال را ترﮎ کند .سالمان ناامیگد از رسگیدن بگه
خواسگگتهاش ،شبهنگام دست در دست ابسال در دل دریگگا فرورفگگت .شا به ربالنگگوع آب فرمان داد
ابسال را غرق کند و به سالمان آسیبی نرساند .سالمان پس از نجاتیافتن ،از هجران ابسال بگی قگرار و
پریشان بود .اقلیقوال

حکیم به درخواسگت پادشگا  ،بگه چگار جگویی برآمگد .سالمان را به غار محل

عبادتش برد و با روز داری و ریاضت ،او را آمادۀ پییرش عشق زهر  ،رب النوع زیبایی سگاخت .پگس
از آن سالمان بهجای پدر بر تخت پادشاهی نشست (ر .ﮎ :سجادی.)021-090 :0916 ،

3ـبررسیفرامتنی 
کالم ابنسینا در اشارات ،با برجستهکردن ماهیت رمزی داستان سالمان و ابسال ،ابتدا نظگر شگارحان
اشارات و سپس توجه شاعران و نویسندگان بسیاری را به خود جلب کرد .روایت پردازان و منتقدان
سالمان و ابسال ،به فراخور متن داستان ،تفسیرها و اظهارنظرهایی دربارۀ آن ارائه داد اند که در آثار
مختلف و به صورت متنی جدا از متن داستان درخگور شناسگایی اسگت .ایگن اظهارنظرهگا مصگداق
فرامتنیت ژنت است و رابطه و کارکردی تفسیری دربارۀ داستان مییابد .آنچه در تبیین نظریگۀ ژنگت
در جایگا فرامتن منظور پژوهشگران قرار گرفته است ،همین گونۀ فرامتنی است؛ ماننگد تفسگیرهای
متون مقد

که نمونههایی از فرامتن ،جدا از متون آسمانی در دستر

ماست.

فرامتنهایسالمانوابسال 

3ـ1
در این پژوهش فرامتن های داستان سالمان و ابسال برپایۀ ترتیب زمان شکل گیری آنهگا بررسگی
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میشود؛ فرامتنهایی که برمبنای موقعیت قرارگرفتن آنها نسبت به متن به یکی از دو گرو زیر تعلق
میگیرد:
الف) فرامتنهای گسسته :اظهارنظرهایی تأییدی یا انکاری دربارۀ داستان که جنبۀ نقادانه مییابگد
و بهطور مجزا از متن ارائه میشود؛
ب) فرامتنهای پیوسته :تأویلهایی که در آغاز ،میانه یا پایان روایتها آمد است و جنبۀ شگرح
و تفسیر دارد.
فرامتنهایگسسته 

3ـ1ـ1
نقد یکی از گونههای روابط فرامتنی است .به همین سبب سخنانی که در باب تأیید و تبلیغ یک
اثر یا رد آن بیان میشود در جایگا فرامتن آن اثر درخور تحلیل و بررسی است .در این بخش سگیر
پیدایش و دگرگونی فرامتنهای سالمان و ابسال ،برپایۀ روند شکلگیری آنها ،بازبینی میشود.
روایت حنین ،قدیمیترین اثری که از سالمان و ابسال در دسگتر

ماسگت ،ترجمگهای سگاد از

داستانی یونانی است که به دور از هرگونه تأویل و تفسیر و شرح ،تنها اصل داستان را بیان می کنگد.
نقش برجستۀ حنین در حفظ روایت یونانی سالمان و ابسال بر ما پوشید نیست.
پس از ترجمۀ حنین ،ازنظر تاریخ شکل گیری ،روایت ابنسینا دومین روایت از سالمان و ابسگال
به شمار میآید .ابنسینا در دورۀ درخشش فلسفۀ اسالمی میزیست و روایتِ برساختۀ او از داستان
سالمان و ابسال ،آمیختهای از فلسفۀ یونانی و حکمت اسالمی است .متأسفانه اصل روایت ابنسگینا
در دستر

نیست و آنچه روایت سینایی شناخته می شود ،همان روایتی است که خواجگه نصگیر آن

را به او نسبت داد و خالصه ای از آن را در شگرح اشگارات آورد اسگت .پگس از آشگنایی فالسگفۀ
اسالمی با آثار یونانی در زمان نهضت ترجمه ،در اثر افزونگی و برخگورد آرا و نظریگه هگای ایگن دو
فرهن  ،آثاری جدید سر بر آوردند که سالمان و ابسال ابنسینا نیز در شمار آنها قرار میگیرد.
داستان سالمان و ابسال سینایی با روایت یونانی آن ،ازنظر مضمون و عناصگر داسگتانی ،ازجملگه
جنسیت شخصیت های اصلی و ارتباط آنها با یکدیگر ،متفاوت اسگت؛ امگا برپایگۀ شگواهد و قگراین
موجود در نمط نهم اشارات ،میتوان گفت ابنسینا با روایت حنین آشنایی داشته است (روضگاتیان،
 .)062 :0931درحقیقت ابنسینا ،روایت خود را در ادامۀ روایگت حنگین بیگان کگرد و بگه دالیلگی،
تغییراتی اساسی در آن اعمال کرد است.
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اشارۀ ابنسینا به تمثیلیبودن داستان سالمان و ابسال دریچهای تاز به روی اندیشگۀ مخاطبگان و
خوانندگان آن میگشاید« :إنّ سالمان مثل لک و ابسال مثل ضرب لدرجتک فی العرفان إن کنت من
اهله» (ملکشاهی.)661 :0933 ،
ابنسینا مخاطب را به کشف رمز واداشته است؛ اما با اشار به این مطلب که مگراد از سگالمان و
ابسال به ترتیب خود آدمی و مرتبۀ عرفانی اوست ،کلیدواژ های حل معما را نیز در اختیار مخاطگب
قرار داد است تا هنگامیکه سخن از سالمان و ابسال به میان مگیآیگد ،دو نکتگه را در نظگر داشگته
باشد؛ نخست اینکه در ظاهرِکالم نماند و با عبور از الفاظ به معانی عمیق نهفته در آنها دسگت یابگد؛
دیگر آنکه دریابد این داستان در حوزۀ عرفان ،برای اهل آن ،ظرایف و نکاتی مهم دارد.
اظهارنظر ابن سینا دربارۀ داستان ،فرامتنی است که از یکسو کلیت تفسیر و مقصود او از داسگتان را
در بر میگیرد و از سوی دیگر جهت دهندۀ تفسیرهایی است که پس از آن شکل میگیگرد .درحقیقگت
اشارۀ ابن سینا تأویلی است که خود به تأویل نیاز دارد .فرامتنهای تأویلی سالمان و ابسگال سگاختاری
تأویل در تأویل را به نمایش میگیارد« .اشارت ابنسینا به نوعی تأویل ،بگه تعبیگر دقیگقتگر بگه نگوعی
تأویل شخصی فرامیخواند» (کربن )933 :0932 ،که در طول قرن ها ،نظر مخاطبان بسیاری را بگه مگتن
سالمان و ابسال جلب کرد است و افزون بر نقشی فرامتنگی ،گونگهای پیگرامتن مگللفی نیگز بگه شگمار
میآید« .اگرچه نقش اصلی مللف بیشتر مرتبط به متن اصلی است ،با این حال برخی از پیرامتنها نیگز
بهطور انحصاری یا غیرانحصاری توسط مللف انجام میپییرد» (نامور مطلق.)30 :0933 ،
ابن سینا اشارۀ رمزی خود به سالمان و ابسگال را بگه صگورت کگامالً آگاهانگه در بخگش هگایی از
اشارات مطرح کرد است که سرچشمۀ بسیاری از مباحث عرفانی می شگود .عارفگان و اندیشگمندان
بسیاری به نمط هشتم و نهم اشارات توجه کردند و افگرادی ازجملگه فخگر رازی ،مباحگث عرفگانی
ابن سینا را در بخش های یاد شد ستود اند« .خصیصۀ ممتاز رمز ایگن است که تفسیرش هرگز پایگان
نمیگیرد و به اقتضای ذوق و حال و دید و نظر ،تاز و نگو مگیشگود و هربگار نیگز نگامکرر اسگت»
(ستاری.)001 :0912 ،
سخن فخر رازی ( 313 –166ق) ،نخستین شارح اشارات ،فرامتن دیگر سالمان و ابسال اسگت:
«داستان سالمان و ابسال از امور عقلی نیست که تنها خرد را به شناختن آن راهی باشد و همچنگین
این داستان از گونۀ چیستان و لغز نیست که در آن اوصاف و خصوصیات ویژۀ یک چیز گرد آید و
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پیبردن از آن صفات بر آن چیز از فهم دور باشد و بهدشواری عقل بتواند از آن اوصاف گردآمد بر
آن ناپیدا را یابد و پاسخ چیستان را دریابد» (ملکشاهی.)190 :0933 ،
اظهارنظر فخر رازی بیانگر ناآشنایی او با داستان است؛ به گونه ای کگه او را بگه حیگرت واداشگته
است و میگوید« :قصۀ سالمان و ابسال از داستانهای بنام و همگانی نیست تا بتوان از ظاهر آن بر
مراد ابنسینا دست یافت؛ بلکه شیخ پیش خود این دو لفظ را برای بیان دو معنای ناپیدا نهاد است؛
بنابراین خرد ،توانایی ندارد خودبهخود از این دو لفظ معنا و مقصگود نگارنگد اشگارات را دریابگد»
(همان.)190 :
این نظرهای فخر رازی از فرامتن های کالم ابن سینا و نقدی انکاری بر آن است .اثگر فخگر رازی
به سبب ماهیتش ،شرحی بر اشارات است؛ اما در شمار بسیاری به شرح نظرهگای ابگن سگینا بسگند
نشد و به نقد و رد برخی از مطالب آن نیز پرداخته شگد اسگت .زیگاد روی فخگر رازی در برخگی
انتقادها موجب شد افرادی مانند خواجه نصیر ،زبان به اعتراض گشایند و شرح برخی قسمت هگا را
به قدح تعبیر کنند .نقد تند فخر رازی ،متأثر از تفکرات ضد فلسفی در دورۀ تهافگات اسگت و بگوی
فلسفهستیزی از آن به مشام میرسد.
در پایان ،فخر رازی بی آنکه از اصل داستان اطالعی داشته باشگد از رد و انکگار درمگی گگیرد و
فرامتنی تفسیری دربارۀ سالمان و ابسال رقم میزند و میگوید« :ممکن است مراد از سگالمان ،آدم

(ع)

باشد و مراد از ابسال ،بهشت و مقصود از آدم هم نفس ناطقه است و منظگور از بهشگت ،درجگات او؛
چنانکه آدم به واسطۀ خوردن گندم از بهشت خارج شد ،نفس ناطقه هم از توجه به شگهوات و مگنغم
شدن در مشتهیات حیوانیه ،متنزل می شود و از درجات عقالنیه حرمان مگییابگد» (جگامی.)1 :0913 ،
هانری کربن تعبیر فخر رازی را دربرگیرندۀ اسطورۀ آدم ابوالبشر و سرگیشت روان آدمی دانسته است
که حکایت تبعید از بهشت و بازگشت به سوی خدا را با پیمودن مراتب کمگالی بیگان مگیکنگد؛ همگان
مراتبی که سالکان از آنها به مقامات یاد میکنند (ر .ﮎ :کربن.)911 :0932 ،
خواجه نصیر که یکی دیگر از شارحان اشارات ابن سیناست ،در شرح خود ،نظگرات فخگر رازی
را رد می کند و تکلیف شیخ به حل معما را سخت و تحملناپییر نمیداند و میگوید« :تکلیف شیخ
به حل معما ،تکلیف به شناسایی امور غیبیه نیست؛ بلکه حل معما را به مکلفی واگیار مگیکنگد کگه
داستان را شنید باشد؛ در آن صورت است که اندیشه میتواند بدان آگاهی یابد و عقل میتوانگد آن
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را بگشاید» (سجادی.)093 :0916 ،
این سخنان خواجه ،هم نقدی انکاری بر نظرات فخر رازی و هم نقدی تأییدی بر کالم ابن سگینا
و فرامتنی برای سالمان و ابسال است.
مغوالن در دورۀ فروپاشی خالفت عباسی ،خواجه نصگیر را بگه وزارت هالکوخگان مگیرسگانند.
حملۀ مغول با وجود پیامدهای بسیار ناخوشایندی که برای ایرانیان به دنبگال داشگت ،بگه فروپاشگی
حاکمیت مطلق خلفای عباسی و نظام بسته و محدودی انجامید که مجال ارتباط با دنیای پیرامگون را
از مسلمانان گرفته بود .میتوان گفت دستیابی خواجه به روایت های سهگانۀ سالمان و ابسال نتیجگۀ
گسستی است که افزونبر مرزهای زمینی ،مرزهای فرهنگی ایران را نیز در بر گرفت.
سه روایت متفاوت از سالمان و ابسال از خواجه بیان شد است:
الف) داستان سالمان شاهزاد و عشق او به دایهاش ابسال؛
ب) روایت دو برادر با نامهای سالمان و ابسال و عاشقشدن همسر سالمان بر ابسال؛
ج) روایتی منقول از نوادر ابن االعرابی که خواجگه نصگیر از فاضگلی خراسگانی شگنید بگود :دو
شخص به نامهای سالمان و ابسال اسیر شدند .ابسال فردی شرور از قبیلۀ جرهم بگود .سگالمان کگه
به خیر مشهور بود نجات یافت؛ اما ابسال نجات نیافت (ر .ﮎ :کربن.)601 :0932 ،
روایت «الف» که با روایت حنین تناسب دارد ،پس از پایان شرح اشارات در دستر

خواجه قگرار

میگیرد .دسترسینداشتن به اصل روایت موجب میشود خواجه روایگت بگه دسگتآمگد را برسگاختۀ
فالسفۀ معاصر خود بداند و اظهارنظر خود را در فرامتنی نقادانه چنین بیان کند« :این داستان را یکگی از
عوام حکما ساخته تا کالم شیخ را با آن تطبیق دهد؛ اما به نظر من این داستان مقتضی و مناسگب طبگ
سلیم نیست . ...آنچه در این داستان به سالمان نسبت داد شد با نیت شیخ مطابق است؛ امگا توصگیف
ابسال با مقصود شیخ مطابق نیست؛ زیرا مقصود شیخ از ابسگال درجگات و مراتگب عگارف در سگیر و
طریقت است ...لیا این داستان جوابگوی نیت شیخ نیست و این نشانۀ کوتهنظری داستانسراست کگه
نتوانسته مراد و غرض شیخ را از این داستان درﮎ کند» (سجادی.)060 :0916 ،
به نظر میرسد منظور خواجه نصگیر از عگوام حکمگا ،اسگماعیل بگن محمگد ریگزی از دانشگمندان و

فیلسوفان همعصر خواجه و صاحب رسالۀ نصرتیه و حیگات النفگو

اسگت .تفسیر اسماعیل ریزی (قرن

هفتم) بر سالمان و ابسال ،تفاوت چندانی با شرح خواجه نصیر ندارد (ر .ﮎ :ریزی.)110-116 :0933 ،
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روایت «ب» بیست سال پس از تمام شدن شرح اشارات به دسگت خواجگه نصگیر مگی رسگد« .او
می نویسد که این تقریر را به ابن سینا نسبت داد اند و به سهم خویش تردیدی ندارد کگه در حضگور
همان تمثیلی قرار دارد که ابنسینا در پایان کتابش بدان ارجاع داد است» (کربن.)931 :0932 ،
خواجه برای اثبات سخن خود به کالم ابن سینا در رسالۀ قضا و قدر اشار میکند« :برق فروزانی
که از ابر مظلم درخشید و موجب نمایاندن چهرۀ زن سالمان به ابسال و روی برگردانگدن ابسگال از
او گشت جیبهای از جیبات الهی بود است» (پورحسینی.)21 :0961 ،
خواجه نصیر بیان می کند که داستان را عیناً به بیان و سخن شیخ رقم نزد است و آن را بگه قلگم
و انشاء خود بازنوشته است تا سخن به اطناب نکشد .هانری کربن پس از تأیید نظر خواجه دربگارۀ
درستی انتساب روایت «ب» به ابنسینا ،تأسف خود را نسبت بگه تلخگیص ایگن روایگت از خواجگه
چنین بیان کرد است« :متأسفانه خواجه به جای صرف بازنویسی مگتن ارزشگمندی کگه در برابگرش
قرار داشته و پرهیز از تطویل بیمورد شرح خویش با اضافات پیاپی ...به تلخگیص آن تقریگر بسگند
کرد است» (کربن .)933 :0932 ،کربن برپایۀ تلخیصی که خواجه از روایت حنین ارائه داد اسگت،
روایت خالصهشدۀ سینایی را حدود یکهشتم متن سینایی اصلی میداند.
روایت جامی نتیجۀ برانگیختگی تفکر فلسفی برای احیای دوبارۀ خود و نیز جهگش بارقگه هگای
بازماند از تفکر عرفانی است که پیش از عصر تیموریان ،دوران اوج خود را از سگر گیرانگد بگود.
جامی روایت سالمان و ابسال را از میان انبو آثار فلسفی و از دل فرهن
گرد و خاﮎ سالها مهجورماندن را از آن بزداید و به آن رن
تاریخِ تفکر و فرهن

ایرانگی بیگرون کشگید تگا

و لعابی تاز بخشگد .در دوران گگیار

اسالمی ،آثار فلسفی نیز مانند صاحبانشان به شائبۀ کفر و زندقه آلود بودند و

جامی با شناختی که از شرایط جامعۀ آن روزگار داشت ،به بازآفرینی ایگن اثگر فلسگفی پرداخگت و
برای پییرش عام ،چاشنی عرفان را برگزید (ر .ﮎ :حکمت.)19-10 :0939 ،
در اواخر دورۀ صفوی ،رنانی اصفهانی روایت سالمان و ابسال را شرح کرد کگه شگامل روایگت
منسوب به ابن سینا و روایت یونانی ذکر شد در شرح اشارات خواجه نصیر بود .در روایگت رنگانی،
شیوۀ نگارش اثر درخور تأکید و توجه است .رنانی پس از حمد و ستایش خدا ،ذیل عنوان «مقدمه»
چنین آورد است« :مقدمه در بیان اموری که کشف رموز آن قصه به آن منگوط اسگت و در آن پگنج
بحث است :بحث اول در بیان صادر اول ،...بحث دوم در معرفت اللّه ،...بحث سگوم در بیگان نفگس
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طبیعی و نباتی و حیوانی و انسانی و خادمان هریک ،...بحث چهگارم در توافگق آفگاق و انفگس ...و
بحث پنجم در بیان نمونهای از صفات الهی که در انسان موجود اسگت» (امگین .)30 :0936 ،رنگانی
تفسیر داستان را به پایان آن واگیار نمیکند و با آوردن این مقدمه افزون بگر آنکگه در آغگاز روایگت
رویکرد خود را مشخص کرد است ،خوانش مخاطب را نیز سمت وسو می دهد تا با پگیش زمینگه ای
تفسیری وارد فضای روایت شود .در این بخش رنانی بهطور گسترد دربارۀ عقگل اول و مبگد آن و
نیز نفس و انواع آن سخن می گوید .رنانی در فصل دوم اثر خود با عنوان «در تأویل ایگن حکایگت»
آشکارا به متن مرج و پیشمتن خود اشار دارد« :چنانچگه سگلطان المحققگین نصگیرالملۀ و الگدین
[طوسی] در شرح اشارات بیان فرمود  »...و سپس رمزگشایی خود را از داسگتان بیگان کگرد اسگت.
عناصر این تأویل جز در شماری اندﮎ ،کامالً بر نظر خواجه منطبق است .این موارد عبگارت انگد از:
«دو قصبۀ مجوّف که ملک بدان اطالع بر اقالیم به هم رسانید ،عبارت از دو عصب مجوّف به حگس
مشترﮎ است»« ،انداختن ایشان خود را در دریا ،عبارت از فرورفتن ایشان است در هالﮎ .فرورفتن
بدن در هالﮎ به واسطۀ انحالل قوا و مزاج اوست و اما فگرورفتن نفگس در هگالﮎ بگرای مشگایعت
نفس است مر بدن را»« ،و خالصیافتن سالمان از دریا ،بقگای نفگس اسگت بعگد از خگراب بگدن»،
«جلو

سالمان بر سریر پادشاهی ،عبارت از وصول نفس ناطقه به کمال حقیقی خگود»« ،و هرمگان

که در مرور دهر باقی بودند ،عبارت از صورت و مادۀ جسمانیهاند که بعد از بطالن صگورت نوعیگه
باقیاند» (ر .ﮎ :همان.)032-030 :
باتوجه به مطالب نامبرد میتوان گفت تأویلهای ارائهشد در روایتهای متعدد سالمان و ابسال
متأثر از فرهن
رن

و اندیشگۀ غالگب در جامعگه اسگت .در عصگر رواج فلسگفه ،تفسگیرها و تأویگل هگا

و بوی فلسفی دارد .هرگا فلسفه به زوال رو میگیارد ،تفکر عرفانی و گا اندیشههای منطبگق

بر شریعت آشکار میشود .اوج تفکر عرفانی در اثر جگامی و اوج اندیشگههگای شگریعتمحگور ،در
روایت صاحب الفصولی و ابوالقاسم سحاب دید میشود .در بازآفرینی روایت ترکیبی از ابگنطفیگل
صاحب الفصولی و سحاب ،تغییرات متعددی در اصل داستان اعمال شد ؛ زیرا تالش شد اسگت تگا
مضامین روایت به اعتقادات رایج در آن عصر نزدیک شود .بیشگتر ایگن تصگرفات بگرای اسگالمی و
شرعی کردن بخشهایی از داستان است که با آموز های دینی آنها هم خوانی نداشته اسگت؛ بنگابراین
مفاهیم فلسفی و کالمی رن

باخته و این دو روایت با پرداختن به اصول اعتقادی و شگرعی ،رنگ

اسالمی و دینی به خود گرفته است.
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فرامتنهایپیوسته 

3ـ1ـ2
بیشتر روایت های پدید آمد از داستان سالمان و ابسگال از دو بخگش «اصگل روایگت» و «تأویگل
روایت» تشکیل شد است .برپایۀ نظر ژنت« ،هرگا متن  0به نقد و تفسیر متن  2اقدام کنگد رابطگۀ
آنها رابطهای فرامتنی خواهد بود؛ زیرا متن  2که به تفسیر و تشریح یا نقد میپردازد ،نسبتبگه مگتن
 ،0فرامتن محسوب میشود» (نامور مطلق)00 :0933 ،؛ بنابراین بخشهای تگأویلی در روایگتهگای
سالمان و ابسال گونهای فرامتن است .این فرامتنها با عنوانهایی ماننگد «در بیگان آنکگه مقصگود از
اینها که میکور شد چیست»« ،تأویل این قصه»« ،در تأویل این حکایت» و ...در پایان روایت ها آمد
است .افزونبر مضمون تأویلها ،آنچه درخور توجه است ،موقعیت قرارگرفتن آنهاست که بگه بدنگۀ
اصلی روایت متصل اند .در این فرامتن های تأویلی ،پدیدآورندگان به رمزگشایی و ارائگۀ تفسگیرهای
خود از داستان پرداختهاند.
در این بخش به نوع دیگری از فرامتن های سالمان و ابسال پرداخته می شود کگه مللگف نگارانگه
است .برخی از این فرامتنها در میانه و برخی دیگر در پایان و متصل به بدنگۀ اصگلی روایگت قگرار
دارد .فرامتن های میانی اظهارنظرهای تفسیری و توضیحی نویسند یا شاعر را در بر می گیرد کگه بگه
مقتضای کالم ،در البهالی سطرهای اثر ،خوش نشستهاند و فرامتنهای پایگانی تأویگل و رمزگشگایی
داستان است.
در بررسی فرامتنهای پیوستۀ داستان سالمان و ابسال ،به سبب اهمیت روایتهای حنین ،ابنسگینا،
جامی و نویدی ،تمرکز پژوهش بر این آثار قرار گرفت و به شکلی گسترد به آنها پرداخته شد.
در بررسی فرامتن های تأویلی پایان روایت هگا و مضگمون مشگترﮎ آنهگا توجگه برانگیگز اسگت.
درحقیقت با وجود پدیدآورندگان متفاوت و حتی تفاوت محتوایی دو روایت سینایی و یونگانی ،در
همۀ تأویلهای فرامتنگی موجگود ،شناسگههگای عقگل و مراتگب آن ،کلیگد گشگایش بگرای رمزهگای
داستان اند .این اشتراﮎ مضمونیِ فرامتنها ،نگارندگان این پژوهش را بر آن داشت که به جسگتجوی
سرچشمۀ پیدایش و شکلگیری آنها برآیند و نتیجۀ این بررسی به بازیابی منشگأ ایگن فگرامتنهگا در
سایر آثار ابنسینا و در میان نظریههای فلسفی او انجامید.
عقل ،هم ازنظر عارفان و هم ازنظر فالسفه ،پییرفتنی است؛ اما نوع نگرش فالسفه و عارفان بگه
عقل ،مراتب آن و میزان اهمیتش ،سرآغاز تفاوت دیدگا هاست .مباحثی که از دیرباز فالسگفه بگه آن
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توجه داشتند ،سبب میشود تا پدیدآورندگان روایتهای متعدد سالمان و ابسال ،بر مبنگای نفگس و
انواع آن یا عقل و مراتب آن به رمزگشگایی و تأویگل بپردازنگد .فالسگفه از آنچگه در وجگود آدمگی،
خاستگا حرکت و سرچشمۀ اندیشه و معرفت است؛ به «نفس» یاد می کنند .وجود نفگس و تفگاوت
آن با بدن ،ماهیت نفس و مادی یا مجردبودن آن ،شیوۀ حدوث و پیدایش آن ،چگونگی تکامل و فنا
یا بقای آن ،از مسائلی است که دغدغۀ بسیاری از فیلسوفان بود است .ابنسینا بگه موضگوع نفگس
توجه ویژ ای داشته و تألیفات بسیاری در این بار نوشته است.
شهرت ابن سینا در جایگا یک فیلسوف ،برای نظارت بر دریافت متنِ داستان و معنای نهفتگه در
آن نقش داشته است؛ به این معنا که ذهن شارحان و مفسران ،هنگام آفگرینش فگرامتن هگای پیوسگتۀ
پایانی ،به آثار فلسفی ابنسینا توجه داشته است .در ادامه برای تبیین مسئلۀ مطرح ،اشار وار بخشگی
از مباحث فلسفی ابنسینا و تأثیرپییرفتن فرامتنهای تأویلی از آنها بیان میشود:
فالسفۀ قوۀ نظری معتقدند نفس یا نفس ناطقه ،مرتبههایی دارد و هریک از آن مرتبههگا را عقگل
نامید اند .ابنسینا افزون بر عقل هیوالنی و عقل فعالِ منظور ارسطو از سه عقل دیگر نیز نام می بگرد:
 )0عقل بالملکه )2 ،عقل بالفعل )9 ،عقل بالمستفاد (ر .ﮎ :سجادی .)903 :0932 ،خواجه نصیر بگه
تأثیر از این نظریۀ فلسفی ،میگوید« :سالمان ،نفس ناطقگه اسگت و ابسگال ،عقگل نظگری اسگت کگه
سلسله مراتب را پله پله از مرحلۀ عقل هیوالنی ،عقل بالملکه و عقل بالفعل طی کرد و به رتبۀ عقل
بالمستفاد میرسد» (امین.)61 :0939 ،
عقل فعال ،جزو عقول عشر و در نخستین مرحله از مرتبههای این عقول و مدبّر عالم واقگ در
تحت قمر است .ابنسینا در تفسیر عقل فعال میگوید :عقل فعال دارای جنبۀ کلی است؛ یعنی عقگل
یگانهای که نسبت آن به عقولِ تکتک انسانها ،یکسان است .واهگب الصگور یعنگی تفگویضکننگدۀ
صور معقول به عقولِ انسانی و نیز افاضهکنندۀ صور تمام اشگیاء بگه آنهاسگت (ر .ﮎ :الفگاخوری و
الجر.)630 :0919 ،
جامی در آغاز تأویل خود ،پادشا را عقل فعال دانسته و در چندین بیت به توضگیح جایگگا او
در هستی پرداخته است:
بــیچــونچــوعــا مآفریــد   عقــــــــ اولرامقـــــد آفریـــــد 
«صــان  

دهبـــودســـل عقـــول ایخـــردهدان!   وآندهـــمباشـــدمـــ ردرجهـــان 
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کــارگرچــوناوســ درگیتــیتمــا   عقــــ فعـــا شازآنکردنـــدنـــا 

اوســ درعــا ممفــی


خیــروشــر   
اوســ درگیتــیکفیــ نفــ وضــر» 
(جامی  )363:1331

«خلود نفس انسانی ،از مسائلی است که شیخ به 
اثبات آن پرداخته است؛ بدین طریق کگه نفگس

صورت جسد است با بدن حادث می شود؛ ولی با فساد آن فساد نمییابد ...وجود نفس در جسگم
چون وجود عرض در موضوع خود نیست؛ پس نفس جوهر است؛ زیرا میتواند بدون جسم یافتگه
شود؛ ولی جسم بدون نفس برپای نتواند بود که چون از آن جدا شد دستخوش تغییرات خارجی
گردد و انحالل یابد» (الفاخوری و الجر.)610-612 :0919 ،
خواجه نصیر در تأویل روایت یونانی ،غوطه ور شگدن در دریگا و بگه هالکگت رسگیدن ابسگال را
نابودی جسم به سبب تجزیۀ قوا و امزجه و مفارقت؛ و جدایی از بدن و نجات سالمان را جگاودانی
روح بعد از مفارقت از بدن میداند (ر .ﮎ :کربن.)932 :0932 ،
ابن سینا در اشارات ،سالمان را مَثَل «خودِ» آدمی و ابسگال را مَثَگل مراتگب او در عرفگان دانسگته؛ و
مخاطب را به رمزگشایی و تأویل شخصی از داستان فراخواند است؛ اما شارحان بخش هگای فرامتنگی
آثار خود را مطابق مشرب فکری و فلسفی ابنسینا ارائه داد اند .روایتپردازان به جای بازیابی رمزهای
ویژۀ خود ،در جستجوی رموز احتمالی و منظور ابنسینا برآمد و از آثار او بهر گرفتهاند.
نمط نهم اشارات ،دربردارندۀ مباحث عرفانی ابنسیناست؛ و نیز کالم رمزی او دربارۀ سگالمان و
ابسال ،خطاب به اهل عرفان است .به همین سبب میتوان نتیجگه گرفگت ابگنسگینا آگاهانگه در پگی
برجستهکردن جنبههای عرفانی داستان و نیز سمتوسو بخشیدن به رمزگشاییهای احتمالی آیندگان
است .این مطلب به نوعی بیانگر پیرامتن ارتباطی مللف نگارانه ای اسگت کگه نبایگد بگه سگادگی از آن
چشم پوشید؛ زیرا خوانند پیش از آنکه به سراغِ متن سگالمان و ابسگال بگرود ،از ایگن آسگتانههگای
پیرامتنی عبور میکند .ابنسینا افزونبر انگیختن حس کنجکگاوی مخاطبگان ،بگهطگور ضگمنی شگیوۀ
خوانش متن را نیز به ذهن آنها القا میکند و به این ترتیب ،تقدیری برای متن رقگم مگیزنگد کگه در
راستای مقصود خویش است.
با مقایسۀ دقیق روایت جامی و روایت خواجه نصیر به این نتیجه میتوان دست یافت که جگامی
افزونبر آنکه در سرودن اثر خود ،روایت خواجه را پیشمتن قرار داد است ،در قسمت رمزگشگایی
داستان نیز متأثر از روایت خواجه و تأویل های او بود و جز در برخی موارد تغییری در این بخگش
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ایجاد نکرد است .یکی از بخش های داستان که جامی به گونه ای متفاوت آورد  ،فرورفتن سالمان و
ابسال ،شبهنگام در دل دریاست که خواجه نصیر آن را رمز نیستی و هالﮎ می داند؛ به این گونه که
بدن فانی میشود و نفس مجرد باقی میماند؛ اما در منظومگۀ جگامی ،سگالمان و ابسگال درون آتگش
می روند و جامی آتش را ریاضت های سختی می داند که آثار طب را نابود می کند« .بگا وجگود آنکگه
جامی به شرح خواجه نصیر توجه داشته و بسیاری از رمزگشایی های خگود را بگا آن مطابقگت داد ،
به درستی متوجه این نکته بود است که تحلیل خواجه نصیر از این بخگش قصگه موجگب بگه خطگا
رفتن ادامۀ رمزگشایی ها خواهد شد .جامی با دریافت درست خود به این نتیجگه رسگید اسگت کگه
جان پس از ریاضتهای سخت به کمال معنوی میرسگد و روح ،شایسگتۀ پادشگاهی ملگک انسگانی
میشود» (روضاتیان.)023 :0931 ،
عبدی بی

شیرازی ،معروف به نویدی ،شاعر و مورخ قرن دهم ،مثنوی سالمان و ابسال را برپایۀ

روایت سینایی منظوم کرد 0.تأویل های نویدی از روایت سینایی عیناً صورت منظوم تأویگل خواجگه
نصیر طوسی از این روایت است و جز در دو مورد جزئی تفاوت دیگری ندارد؛ یکی تأویگل یونگان
به ابدان ماست که خواجه نصیر تأویلی از آن ارائه نکگرد و دیگگری نداشگتن تأویگل از ذوالقگرنین
است که خواجه نصیر آن را بر تسلط بر دو عالم ظلمت و روشنایی تأویل کرد است.
برای بیان شباهتها و تفاوتهای موجود در فرامتنهای پیوسته در روایتهای سالمان و ابسال،
جدولهایی در این زمینه ارائۀ شد تا قراین و شواهد بهطور منسجم بیان شود.
جدول  :0مقایسۀ تطبیقی فرامتنهای پیوسته در روایتهای خواجهنصیر و جامی
عناصررمزی

تأوی خواجهنصیرازروای حنین

روای جامی

تأوی شده 
الملک هو العقل الفعال

صگگگگان بیچون چو عالم آفگگگرید
عقگگگگل اول را مقگگدم آفگگگگرید...
چون به نعت شاهی او آراسته است

پادشا

را دان از شگگگا او را خواسته است
بر جگگهان فیضی که از وی میرسگد
بگگگر وی از باال پیگگاپی میرسگگگد

حکیم

الحکیم هو الفیض الیی یفیض علیه ممّگا

پیگگش دانگگگگا را دان بوالعگگجب

فوقه

فیگگگگض باال را حکیم آمد لقگگب

 / 61پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) ،سال دوازدهم ،شمارۀ اول ،پیاپی  ،93بهار 0931
سالمان هو النفس الناطقه فإنّه افاضها من

روح پاکش نفس گویا گشته اسم

غیر تعّلق بالجسمانیّات

زاد زین عقل است با پیوند جسم
هست بیپیوندی جسمش مگراد

سالمان

آنکه گفت این از پدر بی جفت زاد
زاد ای بس پاﮎدامان آمد است
نام او ز آنرو سالمان آمد است

ابسال

ابسال هو القوۀ البدنیه الحیوانیه

کیست ابسال این تن شهوتپرست
زیگر احکام طبیعت گشته پسگگگت

انتسگگاب اعمگگال زشگگت نسبۀ ابسگال الگی الفجورتعلّگق غیگرالنفس
المتعینۀ بمادتها بعد مفارقۀ النفس
به ابسال
عشق سالمان البسال میلهگا الگی اللگیّات

تن به جان زند است جان از تن مدام

عاشق شدن سگالمان بگه البدنیّه

گگگگیرد از ادراﮎ محسگگوسات کگگام

ابسال

هگگگگگر دو زانرو عاشگگق یکدیگرند
جگگگگز به حق از صحبت هم نگیرند
و هربهمگا الگی مگاوراء بحگر المغگرب،

گگگگریختن سگگگالمان و
ابسال بگه مگاوراء بحگر

چیست آن دریا که در وی بود اند

انغماسهما فی االمور الفانیگه البعیگدۀ عگن وز وصگگال هم در آن آسگگود اند
الحق

بحر شهوتهای حیگگوانی است آن
لگگجّۀ لگگگیات نفسانی اسگگگت آن

مغرب

عالگگمی در مگگگگوج او مستغرقاند
وانگگگدر استغراق او دور از حقاند

بودن سالمان و ابسگال
در کنار هم و بینصیب
ماندن آن دو از یکدیگر

و تعییبهما بالشوق مگ الحرمگان و همگا

باشگگد آن تأثیگگگر سگگن انحطاط

متالقیان :بقاء النّفس م فتور القوی عگن

طیشگگدن آالت شهوت را بساط

افعالها بعد سن االنحطاط.

کرد جگگا محبوب طب اندر کگنار
و آلت شهگگگوت فروماند ز کگگار
چیست آن آتش ،ریاضتهای سخت

آتش

گگگگگگگگگگگگگگگ

تگگگا طبیعت را زند آتگگش به رخت
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و اطّالعه علگی صگورۀ الزّهگرۀ :التگیاذها
اطگگگالع سگگگالمان بگگگه

چیست زهر کآخر از وی دل ربود
زنگگ

باإلبتهاج بالکماالت العقلیه

ابسگگالش ز آییگگگنه زدود

چیست زهگگگگر آن کماالت بلند

صورت زهر و نفگرت

کز وصگگال او شگگود جان ارجمند

او از ابسال

ز آن جمگگال عقل نورانی شگگگود
پادشگگگگا ملک انسگگانی شگگود

جدول :2جدول مقایسۀ تطبیقی فرامتنهای پیوسته در روایتهای خواجه نصیر و نویدی
عناصررمزیتأوی شده
یونان

تاوی خواجهنصیرازروای سینایی 
گگگگگگگگگگگگگگگگ

روای نویدی 
شهر یونان کشور ابدان ماست
منزل نفس قوی و جان ماست

نفس ناطقه
سالمان

اندر این کشور به قول صادقه
شد سالمان نام نفس ناطقه

عقل نظری که به سگوی عقگل مسگتفاد بگاال نام ابسال است عقل عالمه
ابسال

می رود و در این سیر مقاماتی روحانی دارد آنکه باشد آدمی را الزمه
که با مراحل عرفان انطباقپییر است.
قوۀ جسمانی سرکش که غضگب و شگهوت

نفس امّار است بانو در بدن

دارد و چون این قوا بگا نفگس متحگد شگود

جهد در تسخیر عقلش بود فن

فردی و شخصیتی بگه وجگود مگی آورد کگه
همسر سالمان و

پای بند شگهوات اسگت .میگل بگه تسگخیر و

معشوق واق شدن ابسال

تسلط بر عقل ،به آنگونهکه نفس میخواهد
عقل را مثل سایر قوا در تحت تسلط خگود
درآورد تگگا در بگگرآوردن آرزوهگگای فگگانی و
گیران ،او را کامالً یاری کند.

خودداری ابسال از تمایل
همسری سالمان

گرایش و کشش عقل بهسوی عالم علوی

کردن عقل است رو در را قد *
منجیب گشتن به نزهتگا قد
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نیرویی که به نام عقل عملی نامید می شگود خواهر آن زن که آمد رام او
خواهرزن سالمان

و مطی عقل نظری بود و مشهور به نفگس

هست نفس مطمئنّه نام او

مطمئنه است.
خوابیگگگدن زن سگگگالمان
به جای خگواهر خگود در
بستر عروسی
بیزاری ابسگال از مکگر و

مراد ،تالش نفس امگار اسگت بگرای آنکگه نفس امار به استدعای خود
نیتهای پست خود را به شکل امگور نیگک میکند تسویل مطلبهای خود
نشان دهگد و پلیگدیهگا را از زیگر پوشگش داد تزویج مصالح تا از آن
نیکویی و زیبایی پراکند کند.

کام نفس او برآید بیگمان

رخ برتابیدن عقل از هوی و هو

دوری ابسال از آن زن بینوا
دوری عقل است از میل و هوا

حیلۀ زن

 .0آگاهی نفس به یاری عقل نظری از عالم گشتنش بهر سالمان در جهان

فتح بالد

جبروت و پیشرفت او در مقامات و عگوالم

فتح امصار و بالد از بهر آن

الهی؛

اطالع نفس را آورد نقل

 .2مجاهدۀ نفس در چار اندیشی مصالح تن بر جهان قد

از تدبیر عقل

و انتظام تگدبیر منگزل و سیاسگت مگدن بگه
کمک عقل عملی.
ذوالقرنین
تنهگگاگیاشگگتن ابسگگال در
میگگدان جنگگ

ازسگگوی

سران لشکر

تسلط بر دو عالم ظلمت و روشنایی

گگگگگگگگگگگگگگگگگ

جدایی قوای جسمی و خیگالی و وهمگی از

انقطاع قوت حسّ و خیال

نفگگس بگگه هنگگگام سگگیر در مگگا اعلگگی و در عروج عقل بر اوج کمال
نااسگگتواری و بگگیثبگگاتی و ضگگعف قگگوا در
همقدمی با او

تغییگگه از شگگیر حیگگوان افاضۀ کمال از عالم علوی

اغتیای شیر وحش و شوق او

وحشی

فیضبخشی کمال از فوق او

پریشان حگالی سگالمان از
مرگ ابسال در جن

اضطراب نفس به سبب اشتغال و توجه بگه

اضطراب نفس در اهمال عقل

عالم مفارقات وقتی که نفس از چار اندیشی بهر تدبیر بدن اعقال عقل
و مصالح بدن سستی ورزد.

برگشت ابسگال بگهسگوی توجه نفس به بدن برای نظم امگور بگدنی و
چار اندیشیهای مربوط به جسم
برادر

رجعت ابسال باشد از جهات
عقل را کردن به ابدان التفات
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طبّاخ

طبّاخ :قوۀ غضبیّه که در مقام انتقام سرکشی

خادم و طبّاخ شهوت با غضب

میکند.

انتقام عقل را کردن سبب

خادم :قوّۀ شهویه که آنچه را بگدن و جسگم
به آن نیازمند است بهسوی خود میکشد.

توطئۀ زن سالمان با خادم
و طبّاخ علیه ابسال

زوال عقل در اواخر عمر؛ زیرا نفگس امگار

هست اضمحالل عقل پرتمیز

به سبب ضعف و ناتوانی او را فرامی خواند؛ در بدن در از دل عمگگگگر عزیز*
اما عقل نمی تواند به او یاری رساند و او را نفس امّار است شهوت با غضب
کمک کند.

گشگته اضمحالل عقلت را سبب

در آخگگر عمگگر ،نفگگس قگگوای بگگدن را تگگرﮎ تگرﮎ استعمال قوّتهای تن
به هالکگت رسگیدن زن و می کنگد و هیجگانِ غضگب و شگهوت فگرو نفس را باشد به نفس خویشتن
هم زوال شهوت و ترﮎ غضب
طبّاخ و خگادم بگه دسگت مینشیند.
سالمان

واگرفتن دست را از هر سبب

دوریجسگگتن سگگالمان از جدایی نفس از بدن و قرارگگرفتن بگدن در

اعتزال ملک و تفویض به غیر

تخت شاهی و واگگیاری

تحگت تگأثیر و تصگگرف عناصگر نابودکننگگدۀ انقطاع نفس از این دیرینه دیر

آن به غیر

زمینی

ـنتیجهگیری

4
پس از بررسی روابط فرامتنی موجود میان چند روایت برگزید از سالمان و ابسال ،به تقسگیم بنگدی
دوگانۀ فرامتن های پیوسته و گسسته دست یافتیم .ژنت این تقسیم بندی را تنهگا در بگاب پیرامتنیگت
عرضه کرد است؛ اما فرامتن ها نیز میتواند به دو صورت گسسته و پیوسته در ارتبگاط و تعامگل بگا
متن قرار گیرد.
روایتپردازانِ بیشمتنها افزون بر آنکه اصل روایت خود را از پیشمگتن برگرفتگهانگد ،در ارائگۀ
فرامتنهای تأویلی و تفسیری نیز از پیشمتنهای خود تگأثیر پییرفتگهانگد؛ درحگالیکگه بخگشهگای
تأویلی میتوانست عرصهای برای بروز و ظهور اندیشۀ شخصی هر فرد باشد.
تعلق داشتن ابنسینا به جرگۀ فیلسوفان سبب شد است روایتپردازان در رمزگشاییهگای خگود
از اندیشههای فلسفی او تأثیر پییرند .این درحالی است که گزینش قالب داستان و پیچیگدن مفگاهیم
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در پوشش تمثیل ،بیانگر مقصودی دیگر است.
آثاری مانند النجا  ،االنصاف ،الشفا و ...آیینۀ تمام نمای اندیشه های فلسفی ابگنسیناسگت کگه در
آنها آشکارا به طرح مسائل حکمی پرداخته است؛ بنابراین اگگر هگدف ابگنسگینا تنهگا بیگان مسگائل
حکمی و فلسفی بود ،همانند آثار یادشد  ،بهجای زبان اشارت زبان عبارت را برمیگزید.
تأثیرپییری از مشرب فکری ابنسینا در رمزگشایی روایت تمثیلگی سگالمان و ابسگال تگا حگدی
است که برخی از روایتپردازانِ روایت یونگانی بگرای روایگتهگای خگود ،تأویگلهگایی منطبگق بگا
آموز های فلسفی ابنسینا ارائه داد اند؛ درصورتیکه روایت حنین قرنها پیش از روایت سگینایی پگا
به عرصۀ وجود نهاد است .این نکتگه بیگانگر تگأثیر عظیمگی اسگت کگه ابگنسگینا بگر حیگات ادبگی
روایت های سالمان و ابسال گیاشته است؛ چه روایتی که خود ،پردازندۀ آن است و چه روایتهایی
که نتیجۀ اندیشۀ دیگرانی است که پیش یا پس از او میزیستهاند.
دستیابی به این مهم بیانگر آن است که متنها برپایۀ سلسله مراتب پیدایش در چرخگۀ تگأثیر و
تأثر قرار نمیگیرند؛ بلکه تقدم و تأخر خوانش متون بر تعامل متنها بگا یکگدیگر تگأثیر مگیگگیارد.
مخاطبان روایت یونانی ،به سبب خوانش روایت سینایی تأویلی فلسفی از روایت خود ارائه داد اند.
در پایان باید گفت ماهیت تمثیلی سالمان و ابسال را را برای تأویلهای نگوین و دگرگونگه بگاز
نهاد است و چهبسا بتوان با تغییر نگرش و بازنگری دوبارۀ این روایتهای عاشقانه و رمزآلگود ،بگه
بازگشایی رمزهای ناگشودۀ آنها دست یافت.
پینوش




 .0از سالمان و ابسال نویدی تاکنون یک نسخۀ خطی در کتابخانۀ سلیمانیه ،در قسمت حکگیم اوغلگی علگی
پاشا با شمارۀ  313و در میان کلیات نویدی ثبت شد است .کتاب محمد نظیف شاهین اوغلگی نیگز از روی
همین نسخه در  0330در ترکیه به چاپ رسید .مصححان بیان کرد اند برخی ابیات در این نسگخه نادرسگت
و غلط است و به همین سبب ابیاتی که برای مصححان معلوم نشد با عالمت سلال در متن مشخص شگد
است (ر .ﮎ :نویدی 22 :0930 ،مقدمه) .در این مقاله نیز دو بیگت از ابیگات نقگل شگد از سگالمان و ابسگال
نویدی در شمار همین ابیات است که داخل جدول بگا عالمگت سگتار مشگخص شگد .ایگن ابیگات در مگتن
تصحیحشدۀ نظیف شاهین اوغلی نیز عیناً همینگونه است.
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 -00ریزی ،اسماعیل بن محمد ( .)0932حیاتالنفو  ،به کوشش محمدتقی دانشپژو [ ،بینا].
 -02سجادی ،ضیاءالدین ( .)0916قصۀ حی بن یقظان و قصۀ سالمان و ابسال ،تهران :سروش.
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 -06سجادی ،سید جعفر ( .)0932فرهن

معگارف اسگالمی ج  ،9تهگران :نشگر شگرکت مللفگان و

مترجمان ایران.
 -01فاخوری ،حنا؛ جر ،خلیل ( .)0919تاریخ فلسفه در جهان اسالم ،ترجمگگگگگگه عبدالمحمد آیتی،
تهران :شرکت انتشارات علمی فرهنگی.
 -03کربن ،هانری ( .)0932ابنسینا و تمثیل عرفانی ،ترجمه انشااهلل رحمتی ،تهگران :سگوفیا ،چگاپ
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 -01مکاریک ،ایرناریما ( .)0931دانش نامۀ نظریه های ادبی معاصر ،ترجمگه مهگران مهگاجر ،محمگد
نبوی ،تهران :آگه.
 -03ملکشاهی ،حسن ( .)0933ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابگنسگینا ج  ،0تهگران :سگروش،
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 -03نامورمطلق ،بهمن (« .)0933ترامتنیت مطالعۀ روابط یک متن با دیگگر مگتن هگا» ،پگژوهش نامگه
علوم انسانی ،شمارۀ 33.-39 ،13
 -21نویدی ،زین العابدین بن عبدالملمن (عبدی بی

شیرازی) ( .)0930سالمان و ابسگال ،تصگحیح،

تعلیق و تطبیق آن با روایتهای دیگر فاطمه مدرسی ،وحید رضایی حمز کندی ،ارومیه :بوتا.

